หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านในห้ ว งปี ง บประมาณ 2562 (มี 2 แบบ คื อ สำหรั บ บั ณ ฑิ ต อาสาฯ ทั่ ว ไป
และสำหรับประธานบัณฑิตอาสาฯ ระดับอำเภอ) ดังนี้
1.1 ส่วนที่ 1 ให้ปลัดอำเภอที่เป็นหัวหน้าประจำตำบลเป็นผู้ประเมิน มี 40 คะแนน
1.2 ส่วนที่ 2 (กรณีบัณฑิตอาสาฯ ทั่วไป) ให้ประธานบัณฑิตอาสาฯ ระดับอำเภอเป็นผู้ประเมิน มี 30 คะแนน
ส่ ว นที่ 2 (กรณี ป ระธานบั ณ ฑิ ต อาสาฯ ระดั บ อำเภอ) ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ป กครองที่ รั บ ผิ ด ชอบตำบล
เป็นผู้ประเมิน มี 30 คะแนน
1.3 ส่ ว นที่ 3 ให้ ผู้ อ ำนวยการกองประสานและเร่ ง รัด การพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
เป็นผู้ประเมิน มี 30 คะแนน
1.4 ส่วนที่ 4 ให้ทางอำเภอสรุปคะแนนบัณฑิตอาสาฯ ในการผ่านการประเมิน ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ 2562
*** กรณี บั ณ ฑิ ต อาสาฯ ที่ เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต่ อ เนื่ อ ง ที่ ผ่ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
และได้รับการอนุโลมอายุ (ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์) และอนุโลมเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา (ปริญญาตรี) โดยให้นายอำเภอ
เป็นผู้ให้การรับรองโดยพิจารณาจาก ความสามารถ และความจำเป็นของการที่ได้รับการยกเว้น
กรณี ที่ บั ณ ฑิ ต อาสาฯ ยั งไม่ ส ำเร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี ในปี งบประมาณ 2563 ต้ องมี
แผนการพัฒนาตนเอง ในการศึกษาต่อภายใน 1 ปี ขณะต่อสัญญาจ้าง โดยการต่อสัญญาจ้างในแต่ละครั้งต้องแนบ
หลักฐานการศึกษา (ถ้าอยู่ระหว่างการศึกษา) หากบัณฑิตอาสาฯ ที่ได้รับการอนุโลมไม่มีหลักฐานดังกล่าว จะไม่ได้รับ
การพิจารณาต่อสัญญาจ้าง
1.5 จัดทำรายชื่อผู้ผ่านและไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (มี 2 แบบ
คือ กรณีผู้ที่จบปริญญาตรี และกรณีผู้ที่ไม่จบปริญญาตรี)
2. อำเภอนำส่งเอกสารให้ จังหวัด และ ศอ.บต. ทราบภายในวันที่ 25 กันยายน 2562
3. อำเภอแจ้ งบั ณ ฑิ ต อาสาฯ ที่ ผ่ านการประเมิ น ขอและยื่ น ใบสมั ครได้ ที่ อำเภอ ณ วัน ที่ 26 กัน ยายน 2562
หลักฐานการสมัคร ดังนี้
1) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 1 รูป
2) สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcip) (พร้อมการรับรอง)
3) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมการรับรอง)
4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือหลักฐานการสมรส เป็นต้น (พร้อมการรับรอง)
5) ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร
รวบรวมใบสมัครและเอกสารแนบส่ง ศอ.บต. จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
4. การทำใบเสนอราคา และหนังสือสัญญาจ้าง
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ > บริการ > สำหรับเจ้าหน้าที่ > ดาวน์โหลด พร้อมกรอกข้อมูลและนำสัญญาจ้าง
จำนวน 2 ชุด และอากรแสตมป์ จำนวน 50 บาท ให้มาจัดทำสัญญาจ้างที่ ศอ.บต. ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 อัตราจ้างเหมาบริการในภารกิจเดิม และภารกิจที่มอบหมายเพิ่มเติมตามนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร์ซึ่งอยู่ ในดุล ยพิ นิ จของเลขาธิการ ศอ.บต. โดยกำหนดอั ตราจ้างเหมาคนละ 7,500 บาท/เดือน
ตามกำหนด วัน เวลา ดังนี้
- บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดสตูล
ทำสัญญาวันที่ 7 ตุลาคม 2563
- บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดสงขลา
ทำสัญญาวันที่ 8 ตุลาคม 2563
- บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดนราธิวาส ทำสัญญาวันที่ 9 ตุลาคม 2563
- บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดปัตตานี
ทำสัญญาวันที่ 10 ตุลาคม 2563
- บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดยะลา
ทำสัญญาวันที่ 11 ตุลาคม 2563

(นายธีรุตม์ ศุภวิบลู ย์ผล)
ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัด
การพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคใต้

